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WSTĘP 

 

Nasza firma nazywa się: „Klub Szalonych Hamburgerów” (ang. Crazy 

Hamburgers Club). Będziemy zajmować się produkcją smacznej popularnej 

żywności która dobrze wpływa na nasz organizm. Nasze produkty będą się 

idealnie komponowały w związku z czym klienci będą zadowoleni. Hamburgery 

będą przygotowywane z najświeższych warzyw oraz produktów. Hamburgery 

będą sprzedawane na rynku lokalnym w Bobowej i okolicach. Zajmujemy się 

produkcją i sprzedażą hamburgerów. Z obecnych badań które 

przeprowadziliśmy na rynku nie mamy konkurencji. Jeżeli chodzi o dystrybucję 

to sami we własnym zakresie komponujemy hamburgery a następnie 

sprzedajemy, sami kupujemy produkty i przetwarzamy je na towary i następnie 

sprzedajemy. Makroelementy na naszą firmę będą miały pewne elementy 

wpływu takie jak np. podatki, przepisy prawne związane z prowadzeniem 

działalności obwoźnego handlu hamburgerami, technologie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Analiza SWOT: 

 

Mocne strony Słabe strony  

-Nie mamy konkurencji w 

chwili obecnej na rynku 

-Będziemy produkować 

zdrową żywność czyli 

będziemy musieli mieć świeże 

produkty cały czas 

 

-Nie dotrzemy do wszystkich 

klientów ponieważ dzieci nie 

lubią warzyw 

Szanse Zagrożenia 

-Zmiana przepisów prawnych 

która pozwoli nam na lepsze 

funkcjonowanie na rynku  

- Wyremontowanie dróg 

lepszy dojazdów do klientów  

-Złe warunki pogodowe 

-Awaria samochodu na który nie 

mamy wpływu 

 

Naszym celem jest to aby klienci byli zadowoleni z naszych produktów, aby 

każdy znalazł coś dla siebie.  

 

Strategie: 

Naszą strategią będzie wprowadzanie nowych produktów na nowe rynki . 

Będziemy sami ustalać cenę według własnego zakresu czyli koszty wytworzenia 

hamburgerów plus marża którą będziemy stosować. Będziemy zachęcać do 

kupowania naszych hamburgerów poprzez bilbordy, ulotki, telewizję, internet, 

itp. Profesjonalny personel to taki który zarówno swoją osobą i postawą będzie 

zachęcał do kupienia wyprodukowanych hamburgerów, ale również taki który 

będzie znał odpowiedzi na pytania klientów. Oprócz tego, że będzie 

uśmiechnięty, ładnie wyglądający musi być też mądry i komunikatywny. 



Struktura organizacyjna: 

Kierownik: 

- będzie odpowiedzialny za zakup świeżych produktów produkcji hamburgerów 

- będzie odpowiedzialny za stan techniczny busa hamburgerowego 

-będzie odpowiedzialny za marketing firmy  

- małą księgowość (wynagrodzenia itp.) 

Pracownik 1  

- będzie odpowiedzialny za rozwóz hamburgerów i sprzedaż 

Pracownik 2 

- będzie odpowiedzialny za produkcje kanapek w środku busa hamburgerowego 

i sprzedaż hamburgerów 

- odpowiedzialny za czyszczenie busa hamburgerowego  

 

Kosztorys: 

Planujemy rozpoczęcie działalności na 2 stycznia 2016 roku. 

 Dzienna sprzedaż hamburgerów 1000 zł  

1000zł*20zł=20.000 zł miesięcznie  

20.000*12miesięcy= 240 000zł rocznie za sprzedaż hamburgerów 

Koszty  

-Bus hamburgerowy(paliwo) – 25.000 zł   

- produkty na wykonanie hamburgerów(świeże) 18.000 

-wyposażenie busa hamburgerowego 20.000zł 

-wynagrodzenie pracowników 19.000 

Nad kontrolą wykonywanego planu będzie czuwał kierownik /właściciel.  

 

                                                                  

 


